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ПРОТОКОЛ 

№ 8 

От онлайн заседание на Факултетния съвет при Медицински факултет, Тракийски 

университет-Стара Загора. 

Проведено на 04.07.2022 г. 

 

Участват 24 от членовете на ФС /приложен присъствен лист/. 

Избран списъчен състав – 26 

Редуциран състав – 26 

Отсъстват – 2 

Кворум – 17 

Заседанието е редовно и може да взема решения. 

Доц. Ананиев – Декан на МФ откри заседанието на ФС и предложи допълнения по 

дневния ред. 

Доц. Ананиев предложи на членовете на ФС да използват възможността да гласуват 

писмено в чата. 

 

С явно гласуване от 24 гласували, 24 гласа "за"  Факултетният съвет прие следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
1. Обявяване на конкурси. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

2. Избор на академична длъжност „асистент“, „гл. асистент“ и „доцент“. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

3. Решение за обявяване на редовни и задочни докторантури за учебната 2022/2023 

г., съгласно утвърдения от МОН брой. 

         Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

4. Утвърждаване състави на научни журита. 

Докл.: доц. Л. Митева, дб 

5. Доклад от КПО /Комисията за проверка оригиналността и автентичността на 

дипломни и дисертационни работи/. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

6. Отчисляване на докторант с право на защита. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

7. Зачисляване на докторант в самостоятелна форма на обучение. 

Докл.: Докл.: доц. Л. Митева, дб 

8. Привличане на хонорувани преподаватели.  

Докл.: проф. Т. Влайкова, дб 

9. Утвърждаване на актуализирани учебни програми за специалност „Акушерка“. 

Докл.: проф. Т. Влайкова, дб 

10. Привличане на хонорувани преподаватели по СДО.  

Докл.: проф. Г. Пракова, дм 

11. Утвърждаване състав на комисии за провеждане на колоквиуми по 

Анестезиология. 

                                                              Докл.: проф. Г. Пракова, дм 

12. Предложение за начало на учебната година за студенти англоезично обучение. 
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Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

13. Възлагане на лекционен курс на нехабилитирани преподаватели. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

14. Актуализация на учебни програми за специалност „Социални дейности“. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

15. Актуализиране на списък с избираеми и факултативни дисциплини. 

Утвърждаване на нови избираеми дисциплини и нови учебни програми. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

16. Промяна в учебен план на специалност „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“. 

Приемане на нови програми. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

17. Утвърждаване на преподавателите на ОТД при МФ, водещи занятия в МК. 

Докл.: доц. д-р Ю. Ананиев, дм 

18. Т е к у щ и.   

 

По първа точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Да се обяви конкурс за заемане на академична длъжност „преподавател“ по 

„Клинична практика” за специалност „Медицинска сестра“ 1 бр. на цял щат и 1 бр. на 

0.5 щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора – два.  

Срок за подаване на документи 2 месеца от обявата в ежедневник и интернет 

страницата на ТрУ. 

Да се внесе на заседание на АС за утвърждаване.  

 

По втора точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

 1. Избира Биляна Атанасова Божинова на академична длъжност „асистент” по 

Рентгенология (Образна диагностика), професионално направление 7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра 

„Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара 

Загора, съгласно чл. 54 (3) от ЗВО. 

 

 2. Избира ас. д-р Свилен Лъчезаров Лазаров на академична длъжност „главен 

асистент” по Акушерство и гинекология, ПН 7.1. Медицина, област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Акушерка“ на цял 

щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора и 0.5 щат към УМБАЛ 

„Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, на основание чл. 72 (1) и (2) от ПРАСТрУ. 

 

       3. Избира комисия за тайно гласуване на кандидат за заемане на академична 

длъжност „доцент” по „Управление на здравните грижи“ в област на висшето 

образование 7. Здравеопазване и спорт, ПН 7.4. Обществено здраве за нуждите на 

специалност „Лекарски асистент“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, 

Стара Загора в състав: 

Председател:  

Проф. Красимира Бенкова, дф 

Членове: 

Доц. д-р Стефан Вълканов, дм 
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Доц. Янка Карабалакова, дх  

След проведено тайно гласуване Факултетният съвет РЕШИ: 

 Избира гл. ас. Пенка Петкова Врачева на академична длъжност „доцент” по 

„Управление на здравните грижи“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и 

спорт, ПН 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ на 

цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, съгласно чл. 82 (2), (3) и 

(4) от ПРАСТрУ. 

 

По трета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Утвърждава за обявяване следните докторски програми: 

Редовна форма на обучение: 

1. Докторска програма „Генетика“ ПН 4.3. Биологически науки – 1 брой  

2. Докторска програма „Биохимия“ ПН 4.3. Биологически науки – 1 брой   

3. Докторска програма „Имунопатология и алергология“ ПН 7.1. Медицина – 1 

брой  

4. Докторска програма „Професионални заболявания“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой 

5. Докторска програма „Нервохирургия“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой 

6. Докторска програма „Обща хирургия“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой  

 

Задочна форма на обучение: 

1. Докторска програма „Акушерство и гинекология“ ПН 7.1. Медицина – 1 брой 

 

По четвърта точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

1. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на кандидатите в конкурса за 

заемане на академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на 

здравеопазването и фармацията (МБС) ”, професионално направление 7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра 

„Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации”, 

секция „Медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в 

ДВ бр. 41/03.06.2022 г. 

Научното жури е в състав: 

Външни за ТрУ членове: 

1. Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дмн – МУ, Варна, 7.1 

Медицина 

2. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм – МУ, Варна, 7.1. Медицина 

3. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – ВМА, София, 7.1. Медицина 

4. Доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, дмн – МУ, Варна, 7.1. Медицина 

5. Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, дм – МУ, Варна, 7.1. Медицина 

Резервен член: доц. д-р Клара Георгиева Докова, дм – М,У Варна, 7.1. Медицина 

Вътрешни за ТрУ членове: 

1. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.1. 

Медицина 

2. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.1. 

Медицина 
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Резервен член: проф. д-р Коста Славов Костов, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.1. 

Медицина 

 
2. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на дисертационния труд на д-

р Никола Любомиров Пировски – докторант на самостоятелна форма на обучение по 

докторска програма Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 

7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра 

„Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“. 

Тема на дисертационния труд: „Морфологични и неврохимични изменения при 

акупунктура на език.“ 

Научното жури е в състав:  

Външни членове: 

1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – МУ, Пловдив, 7.1 Медицина 

2. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм – МУ, Пловдив, 7.1. Медицина 

3. Доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм – МУ, Пловдив, 7.1. Медицина 

Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн – ВМФ, ТрУ, Стара Загора, 6.4 

Ветеринарна медицина  

2. Проф. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.1. 

Медицина 

Резервни членове: 

Външен: доц. д-р Атанас Георгиев Балтаджиев, дм – МУ, Пловдив, 7.1. Медицина 

Вътрешен: доц. д-р Росен Стефанов Димитров, дм – ВМФ, ТрУ, Стара Загора, 6.4. 

Ветеринарна медицина 

 

3. Утвърждава състав на научно жури за оценяване на дисертационния труд на  

д-р Петя Иванова Гойчева – докторант на самостоятелна форма на обучение по 

докторска програма „Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, 

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Пропедевтика 

на вътрешните болести и клинична лаборатория“, МФ, ТрУ, Стара Загора за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор“.   

Тема на дисертационния труд: „Роля на оксидативния стрес при тип 2 захарен диабет и 

съдовите му усложнения.“ 

Научното жури е в състав:  

Външни членове: 

1. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм – МУ, Пловдив, 7.1 Медицина 

2. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм – МУ, Пловдив, 7.1 Медицина 

3. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – МУ, Пловдив, 7.1 Медицина 
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Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 7.1. Медицина  

2. Проф. д-р Ирена Манолова Манолова-Василева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 

7.1. Медицина 

Резервни членове: 

Външен: доц. д-р Даниел Илианов Дойков, дм – МУ, Пловдив, 7.1. Медицина 

Вътрешен: проф. Господинка Радева Пракова-Василева, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора, 

7.1. Медицина 

 

По пета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Докторантът д-р Евгени Николаев Димитров представя данни, които са базирани 

на оригинален труд и автентично проведени проучвания.            

 

По шеста точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

1. Отчислява с право на защита д-р Евгени Николаев Димитров – редовен 

докторант по докторска програма „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. 

Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра 

„Хирургични болести и анестезиология” на Медицински факултет, Тракийски 

университет, Стара Загора.  

Тема на дисертационния труд: „Прогностична оценка на пациенти с усложнени 

интраабдоминални инфекции.“ 

               Научен ръководител: проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – катедра 

„Хирургични болести и анестезиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора и научен консултант 

проф. д-р Красимира Спасова Халачева, дм – Стара Загора.  

         Докторантът е изпълнил дейностите по обучението, положил е успешно изпитите 

по индивидуалния учебен план, има подготвен в значителна степен дисертационен 

труд, има необходимите научни публикации и кредити. 

          

2. Отчислява с право на защита на д-р Петя Иванова Гойчева – докторант в 

самостоятелна форма на обучение по докторска програма „Ендокринология“, 

професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. 

Здравеопазване и спорт към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична 

лаборатория” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  
Тема на дисертационния труд: „Роля на оксидативния стрес при тип 2 захарен диабет и 

съдовите му усложнения.“ 

                Научни ръководители: доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – МФ, ТрУ, 

Стара Загора и доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм – МУ, Пловдив. 

         Докторантът е изпълнил дейностите по обучението, положил е успешно изпитите 

по индивидуалния учебен план, има подготвен в значителна степен дисертационен 

труд, има необходимите научни публикации и кредити. 

          

По седма точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Зачислява д-р Анелия Венелинова Василева като докторант в самостоятелна 

форма на обучение за придобиване на ОНС „доктор” по докторска програма 

„Педиатрия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето 
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образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детски болести“, Медицински 

факултет, Тракийски университет, Стара Загора.  

  Тема на дисертационния труд: „Гастроинтестинално увреждане при болестта на 

Шонлайн-Хенох – съвременни възможности за диагноза, клинично и терапевтично 

поведение.“     

Срок на обучение – 3 години, считано от 04.07.2022 г. до 04.07.2025 г. 
Научен ръководител: проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм – МФ, ТрУ, Стара 

Загора.  

 
По осма точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

 Привлича хонорувани преподаватели, както следва: 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”, обучение на български език 

1. Пропедевтика на вътрешните болести  

д-р Емилия Валентинова Кисьова – 180 часа упражнения  

2. Клинична лаборатория   

д-р Красимира Господинова Нанчева-Колева – 200 часа упражнения  

д-р Димо Пеев Мутавчиев – 300 часа упражнения  

3. Хирургически болести 

д-р Георги Василев Захариев– 240 часа упражнения 

д-р Нурхан Юсеин Юсеин – 240 часа упражнения  

4. Анестезиология и реанимация 

д-р Петра Абдул Каюм Раванбахш – 300 часа упражнения 

д-р Димо  Николаев Колев – 300 часа упражнения 

5. Студентски спорт  

Динка Кунева Вълева – 900 часа упражнения 

Теньо Минчев Тенев – 900 часа упражнения 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНА”, обучение на английски език 

6. Пропедевтика на вътрешните болести – 

д-р Никола Христов Мумджиев - 180 часа упражнения  

д-р Мария Живкова Томова – 360 часа упражнения  

д-р Христо Александров Христов – 180 часа упражнения  

д-р Мариана Венциславова Цонева-Маринова – 360 часа упражнения  

7. Клинична лаборатория – д-р Тодор Петров Борисов – 216 часа упражнения  

8. Професионални болести – д-р Мария Живкова Томова – 45 часа упражнения 

9. АГ – д-р Рафа Саади Джасим Джасим – 405 часа упражнения и преддипломен 

стаж 

10. Гръдна хирургия – доц. Иван Петков Новаков – 16 часа лекции  и 50 изпитани 

студента 

11. Български език – Лидия Петрова Стоевска – 720 часа упражнения 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ “ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ”, “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” И 

“АКУШЕРКА” 

12. Лидия Петрова Стоевска – 360 часа упражнения по английски език 

13. д-р Здравка Атанасова Трифонова – 180 часа упражнения по вътрешни болести 
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14. доц. Стефка Иванова Динчийска – 12 часа лекции и 12 часа упражнения по Детска 

педагогика  

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” 

15. доц. Стефка Иванова Динчийска – 30 часа лекции по Андрагогика и 30 часа 

лекции по Педагогика 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” –  ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ 

16. доц. Стефка Иванова Динчийска  

за ОКС „БАКАЛАВЪР“: 

 Социална педагогика – 55 ч. лекции 

 Методи за индивидуална социална работа – 20 ч. лекции 

 Методи за социална работа в група – 25 ч. лекции 

 Методи на социалната работа с общности и уязвими групи – 25 ч. лекции 

 Андрагогика – 25 ч. лекции  

 Социален тренинг – 17 ч. л. + 5 ч. упр. 

 Супервизия – 20 ч. л. + 10 ч. упр. 

 Държавен стаж – 33 уч. часа 

 Образование без предразсъдъци (избираема, задочни) – 20 ч. л. +5 ч. упр. 

за ОКС „МАГИСТЪР“: 

 Мениджмънт и организационно поведение – 30 ч. лекции 

 Супервизия с работа на терен – 5 ч. л. + 50 ч. упр. 

 Презентация и самопрезентация – 20 часа лекции (факултативна дисциплина) 

 Технология на тренинга – 20 часа лекции (избираема дисциплина) 

 

17. проф. Емилия Радкова Масларова 

за ОКС „БАКАЛАВЪР“: 

 Организация и управление на социалната работа – 20 часа лекции  

 Социална политика – 25 часа лекции 

 Социалната сигурност – елемент от националната сигурност – ИД – 20 часа 

лекции и 5 часа упражнения 

за ОКС „МАГИСТЪР“: 

 Социална политика (национална и европейска) – 30 часа лекции 

 Организация и управление на социалната сфера – 30 часа лекции  

 

18. Димитър Василев Щерев, д сд  

 «Държавно обществено осигуряване» – 30 ч. л. + 20 ч. упр. за редовно и 

задочно обучение в ОКС “БАКАЛАВЪР” 

 

19. д-р Данчо Иванов Карагеоргиев  

избираемите дисциплини в ОКС “БАКАЛАВЪР”: 

 Духовно-нравствено обгрижване на лица, нуждаещи се от подкрепа – 20 ч. 

лекции + 5 ч. упр.  

 Духовно-нравствена подкрепа на лица, лишени от свобода – 20 ч. лекции + 5 ч. 

упр. 
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20. д-р Станимира Георгиева Ралева 

 Международно-правна и национално-правна закрила на бежанци и мигранти 

– ИД – 20 часа лекции и 5 часа упражнения 

 Ролята на солидарността в социалната работа ФД – 20 ч. лекции +5 ч упр. 

 

Допълнителна учебна натовареност на хонорувани преподаватели за 2021/2022 учебна 

година: 

1. д-р Рафа Саади Джасим Джасим – 115 часа упражнения по АГ на студенти, 

специалност „Медицина“, обучение на английски език 

2. д-р Димо Пеев Мутавчиев – 90 часа упражнения по Клинична лаборатория на 

студенти, специалност „Медицина“, обучение на български език и 80 изпитани 

студенти 

 

По девета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Утвърждава актуализирани учебни програма за специалност „Акушерка“, както 

следва:  

 Специални грижи при бременни с нормална и патологична бременност 

 Специални грижи при раждащи с нормално и патологично раждане 

 Специални грижи при родилки с нормален и патологичен пуерпериум 

 Специални грижи при гинекологични заболявания 

 Специални грижи за бременни и родилки в анестезиологията и интензивната 

терапия 

 Специални грижи за бременни и родилки с хирургични заболявания 

 Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени със 

соматични заболявания 

 Специални грижи при бременни, родилки  и гинекологично болни с 

инфекциозни и венерологични заболявания 

 Специални грижи за деца в неонатологията и педиатрията /актуализация и 

допълване на теми от областта на педиатрията/ 

 Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени 

 Философия и въведение в сестринските и акушерските грижи 

 Клинична практика 

 Принципи и методика на обучението 

 Промоция на здравето 

 

Избираеми дисциплини 

 Кърменето като първостепенна стратегия на здравните грижи 

 Медицинска документация в акушерската практика 

 Ефективни комуникации в акушерската професия 

 

По десета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

  Утвърждава привличането на хонорувани преподаватели за участие в 

колоквиуми и изготвяне на становища по СДО, както следва:  
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1. Д-р Петко Господинов Михайлов – Анестезиология, Спешна медицина 

2. Д-р Пламен Иванов Иванов – Анестезиология, Спешна медицина 

3. Д-р Силвия Иванова Борисова-Димова – Анестезиология, Спешна медицина 

4. Д-р Красимира Стайкова – Ендокринология 

5. Д-р Христо Христов – Ендокринология 

 

По единадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Утвърждава състав на комисии за провеждане на колоквиуми по Анестезиология 

и интензивно лечение, Спешна медицина, Анестезиология и интензивни грижи и 

Спешна медицинска помощ, както следва: 

Председател: Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм 

Членове: ас. д-р Иван Ганчев Иванов 

Д-р Петко Господинов Михайлов 

Д-р Пламен Иванов Иванов 

Д-р Силвия Иванова Борисова-Димова 

 

По дванадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Началото на учебната 2022/2023 година за студенти I курс англоезично обучение 

да започне две седмици по-късно. 

 

По тринадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Възлага лекционен курс на нехабилитирани преподаватели, както следва: 

Възлага част от лекционен курс на гл. ас. Надя Влаева, д сд за специалност „Социални 

дейности“, редовно и задочно обучение 

„Социална работа и социални проблеми на лица с увреждания“ – 20+20 часа 

„Основи на социалната работа“ – 50+35 часа 

„Социална работа с лица по време и след изтърпяване на наказанието „Лишаване от 

свобода“ – 20+20 часа 

„Социално консултиране“ (ФД) – 20+20 часа 

„Снемане на профил на клиент в социалната работа“ (ИД) – 20+20 

„Изследване и оценяване в социалната работа“ с хорариум 30 часа лекции за задочно 

обучение  

 

Възлага част от лекционен курс на гл. ас. Екатерина Георгиева, дх за специалност 

„Социални дейности“, редовно и задочно обучение 

„Социална работа с лица със зависимоости“ – 20+20 часа 

„Клиника и токсико-химични прояви при наркозависими“ (ИД) – 20+20 часа 

 

Възлага част от лекционен курс на гл.ас. Явор Георгиев, д сд за специалност „Социални 

дейности“, редовно и задочно обучение 

Въвеждане в специалността с хорариум 10 часа лекции за задочно обучение 

„Човешко поведение и социална среда“ – 30 часа лекции за редовно и задочно обучение 

„Организация и управление на социално-педагогическите институции“ – 30+25 часа 

„История на социалната работа“ (ИД) – 20+20 часа 

„Медиация в социалната работа“ (ИД) – 20+20 часа 



 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

Тракийски университет – Стара Загора Издание: 1 

Вид на документа: 

Оперативен документ 

Идентификация на документа: 

4.2.3_OD_1.7 
В сила от: 01.06.2011 

Редактиран: 01.06.2011 

Име на документа: 

Протокол 
Страница: 10 от 12 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на 

адрес: 

https://sites.google.com/site/iso9001medfac 

 

 

Възлага част от лекционен курс на гл.ас. Олег Милев за специалност „Социални 

дейности“, редовно и задочно обучение 

„Човешки ресурси“ – 30 часа за ОКС „магистър“ 

 

Възлага част от лекционен курс на гл. ас. Надежда Иванова за специалност „Социални 

дейности“, редовно и задочно обучение 

 „Социални и медицински аспекти на грижите за хора с увреждания“ (ИД) – 20+20 

 

Възлага част от лекционен курс на гл. ас Кремена Минева, д пс  

„Обща и възрастова психология“ в специалност „Социални дейности“ – 25 часа лекции 

за задочно обучение 

„Медицинска и клинична психология“ – в специалност „МРЕ“ – 20часа лекции 

„Комуникативни умения “ – в специалност „Лекарски асистент“ 

„Детска психология“ – в специалност „Медицинска сестра“ – 5 часа лекции 

„Приложна психология“ – в специалност „УЗГ“ – задочно обучение 

 

По четиринадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Актуализира учебни програми за специалност  „Социални дейности“, както 

следва: 

1. Човешко поведение и социална среда с хорариум 30 часа лекции и 20 часа 

упражнения за редовно обучение и 25 часа лекции за задочно обучение, 3,2 

кредита, водещ дисциплината гл. ас. Явор Георгиев, д сд 

2. Въвеждане в специалността с хорариум 15 часа лекции за редовно обучение и 10 

часа лекции за задочно обучение, 2,4 кредита, водещ дисциплината гл. ас. Явор 

Георгиев, д сд 

 

По петнадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

1. Актуализира списък с избираеми дисциплини. Утвърждава нови избираеми 

дисциплини и нови учебни програми, както следва:  

За специалност «Акушерка»: 

 Отпадат следните избираеми дисциплини: 

 Акушерски грижи в първичната здравна помощ  

 Нозокомиални инфекции 

 Рационална антибиотична терапия. Съвременни аспекти 

 Имунология 

 Организация и обем на долекарската помощ при кризисни ситуации 

Въвеждат се нови избираеми дисциплини: 

 Програми детско и майчино здравеопазване. Аспекти на извънболничните 

акушерски грижи. 

 Консултативни умения на акушерката в сферата на сексуалното и 

репродуктивното здраве  

Приема нови учебни програми по избираемите дисциплини: 

 Програми детско и майчино здравеопазване. Аспекти на извънболничните 
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акушерски грижи. с хорариум 5 часа лекции и 15 часа упражнения – 1 кредит 

 Консултативни умения на акушерката в сферата на сексуалното и 

репродуктивното здраве с хорариум 5 часа лекции и 15 часа упражнения – 1 

кредит 

 

2. Актуализира списък с избираеми дисциплини. Утвърждава нови избираеми 

дисциплини и нови учебни програми, както следва:  

За специалност «Социални дейности», ОКС Бакалавър 

 Въвеждат се нови избираеми и факултативни дисциплини: 

 Ролята на солидарността в социалната работа – факултативна дисциплина за 

ОКС Бакалавър  

 Медиация в социалната работа – избираема дисциплина за ОКС Бакалавър  

 Защита от дискриминация – правни и социални аспекти – факултативна 

дисциплина за ОКС Магистър  

 

Приема нови учебни програми: 

 Ролята на солидарността в социалната работа – факултативна дисциплина за 

ОКС Бакалавър с хорариум 20 часа лекции, 2,4 кредита.  Водещ дисциплината 

Станимира Ралева 

 Медиация в социалната работа – избираема дисциплина за ОКС Бакалавър с 

хорариум 20 часа лекции и 5 часа упражнения, 1 кредит. Водещ дисциплината 

гл. ас. Явор Георгиев, д сд 

 Защита от дискриминация – правни и социални аспекти – факултативна 

дисциплина за ОКС Магистър с хорариум 20 часа лекции, 2,4 кредита.  Водещ 

дисциплината доц. Румен Василев, д сд 

 

По шестнадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Променя учебен план на специалност „Социални дейности“, ОКС „Бакалавър“. 

Приема нови програми, както следва: 

Отпада учебната дисциплина „Психопедагогическа и диференциална диагностика“ с 

хорариум 30 часа лекции и 20 часа упражнения за редовно обучение и 25 часа лекции за 

задочно обучение 

Въвежда нова задължителна дисциплина „Изследване и оценяване в социалната работа“ 

с хорариум 30 часа лекции и 20 часа упражнения за редовно обучение и 25 часа лекции 

за задочно обучение, 3,2 кредита 

Приема учебна програма по дисциплината „Изследване и оценяване в социалната 

работа“ с водещ дисциплината гл. ас. Надя Влаева, д сд 

 

По седемнадесета точка от дневния ред – Факултетният съвет РЕШИ: 

Утвърждава преподавателите на ОТД при МФ, водещи занятия в МК, както 

следва: 
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№ Име, фамилия 
Учебна 

дисциплина 
курс 

гр

уп

и 

Зимен 

семестър 
Летен семестър 

лекц

ии 
упр 

лекци

и 
,пр 

1.  

 

Доц. д-р Георги 

Панов Панов, дм 

 

Психиатрия 

 

3 рех. 

 

3 

 

12 

 

9 
  

2.  

 

Д-р Таня Тенева 

Ганчева 

 

Кожни болести 

 

3 рех. 

 

3 

 

12 

 

9 
  

3.  

Д-р Теодора 

Стефанова 

Манолова-

Манчева, дм 

Нервни болести 

2 рех. 

 

2 рех 

3 

 

3 

41 12 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

12 
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